
 

Ehdotus: Aamuliikuntaa 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  3000  
 
 Kuvaus: 
Ohjattua aamujumppaa, kaksi kertaa viikossa. Klo 6.30-7.00  
    

Ehdotus: Avoin grillauspaikka Marttiin 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  4000  
 
 Kuvaus: 
Ehdotan grillauspaikkaa ilman mitään katosta. Penkit olisi hyvä olla istumiseen. Säilytyspaikka puille ja 
roskis. Talvellakin olisi kiva hiihdon lomassa pysähtyä grillaamaan makkarat. Paikka voisi olla Martin 
urheilupuiston lähettyvillä.  
    

Ehdotus: Bussilla uimalaan 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Sveitsin uimala on mahtava paikka, mutta monille sinne johtava mäki on liian rankka, molempiin suuntiin. 
Ehdotan, että ainakin ulkouimalan aukioloaikoina sinne järjestetään bussikyyti keskustasta Hangonsillan 
kautta.  
    

Ehdotus: Esteetön grillauspaikka Sonninmäki / Tehtaan alue 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  4000  
 
 Kuvaus: 
Hyvinkäällä on hienoja luontokohteita. Kaupungin alueelta kuitenkin puuttuu helposti saavutettava, 
esteetön ja viihtyisä grillauspaikka. Uudelle grillipaikalle voisi sopia paikaksi Sonninmäen alue tai 
Tehtaansuon alue lähellä parkkialueita.  
    

Ehdotus: Frisbeekoreja ja kuntolaitteita Marttiin 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  20000  
 
 Kuvaus: 
Martissa sijaitsevasta puistossa otettiin muutama vuosi sitten frisbeekorit pois. Saisiko sinne pikkuisen 
radan?  Sille olisi käyttöä asukkaille, koululle, päiväkodille, hoivakodeille.  Käyttöä olisi myös 
ulkokuntoiluvälineille.  
    



 

Ehdotus: Grillipaikkoja kaupunkiin 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  4000  
 
 Kuvaus: 
Autottomana on lähes mahdoton päästä pitkälle laavuilemaan ja paistamaan makkaraa lasten kanssa. 
Ehdotan että Hyvinkäälle rakennetaan grillipaikkoja kiinteillä kalusteilla (kuten Katariinan meripuistossa 
Kotkassa) eri puolille Hyvinkäätä esimerkiksi Terveysmetsä, Kaupunkisillan maauimala, Sveitsi jne.  
    

Ehdotus: Hienosäätöä opasteisiin 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  20000  
 
 Kuvaus: 
Hyvinkääsalin ja Kirjaston fonttien suurentaminen. Jos vieraspaikkakuntalainen tulee konserttiin junalla, 
Tokmannin kirkkaat nimikirjaimet osuvat silmiin. Kirjaston seinällä olisi hyvin tilaa kasvattaa fonttia 
suuremmaksi. Onneksi nämä kulttuurilaitokset ovat kuitenkin helposti löydettävissä! Lähinnä "esteettinen" 
näkymä!  
    

Ehdotus: Hirvijärven veneranta 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  15000  
 
 Kuvaus: 
Hirvijärven veneranta ei ole mitenkään houkutteleva.  Veneitä on vaikea liikutella risukoiden ja puiden 
välissä. Kaipaa metsuria ja ranta-alueen maisemointia.  
    

Ehdotus: Hope ry lahjoitus 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  2000  
 
 Kuvaus: 
Lahjoitus Hope ry:lle, jolla voidaan tukea vähävaraisten perheiden lapsia, joilla muuten ei olisi varaa 
harrastaa liikuntaa välineiden, liikuntapaikkojen- tai kausimaksujen takia.  
    

Ehdotus: Ikääntyneiden päiväkaraoke 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  3000  
 
 Kuvaus: 
Ikääntyneiden päiväkaraoke ja tanssit vaikka kerran tai kaksi vuonna 2023.  
    

Ehdotus: Ilmainen puistoruokailu kesäaikaan lapsille 
 



 

Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Ilmainen puistoruokailu lapsille kesäaikaan (esim. kesä-heinäkuussa tai vain toisena) jossakin puistossa.
  
    

Ehdotus: Ilmaiskonsertti senioreille 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Ilmaiskonsertti joka on suunnattu erityisesti Hyvinkään alueen senioreille ja omaishoitajille! Konsertin 
ohjelmiston voisi valikoida ikäryhmä huomioiden.  
    

Ehdotus: Kankurin liikuntapuiston kehittäminen 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Kankurin liikuntapuiston ulkokuntosali on saanut valtavasti käyttäjiä sen valmistuttua.  Se on monipuolinen, 
mutta pieniä parannuksia olisi syytä tehdä.  Tämänhetkisiin kyykky- , penkkipunnerrus-  sekä 
vinopenkkipunnerrus-laitteisiin pitäisi saada toinen paino. Tämä sallisi vahvemmankin treenata jos painoja 
saataisiin n 90-100kg nykyisen noin 50-60kg sijasta.  Lisäksi paikalle pitäisi saada  "ylätalja/ylävetolaite  sekä 
ojentajadippilaite säädettävällä painolla.  Maastavetolaite voisi tulla myös kysymykseen, jos markkinoilla on 
säädettävällä painolla laitteita jotka ovat turvallisia käyttää.  
    

Ehdotus: Kaupunkisillan liikuntapaikan päivitys 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  8000  
 
 Kuvaus: 
Kaupunkisillan liikuntapaikalle voisi lisätä muutamia lihaskuntolaitteita, kuten esimerkiksi pari eri korkuista 
leuanvetotankoa, kyykky- tai maastavetopaikan ja vatsalihaspenkin. Lisäksi alueelle voisi lisätä edes pienen 
palan tasaista alustaa, esim. tekonurmea, joka helpottaa maassa tehtävien liikkeiden tekoa.  
    

Ehdotus: Kuljetus Usmin uimarannalle 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  6000  
 
 Kuvaus: 
Usmin uimarannalle voisi järjestää eri kaupunginosien läpi kulkevia yhteiskuljetuksia. Kuljetuksille olisi 
tarvetta erityisesti kesäisin ja ne osaltaan vähentäisivät rannan parkkipaikkojen ruuhkaisuutta.  
    



 

Ehdotus: Kuntoilulaitteita Urheilupuistoon 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  20000  
 
 Kuvaus: 
Toivomme Urheilupuistoon ulkokuntosalia tai muutamia laitteita / telineitä / rekkitankoja ym. palvelemaan 
sekä aktiiviurheilijoita että muita alueella liikkuvia,.  Monipuoliset mahdollisuudet kannustaisivat 
Urheilupuiston vielä monipuolisempaan käyttöön ja eri-ikäistä väestöä liikkumaan matalalla kynnyksellä.
  

Ehdotus: Kyliltä Sveitsin uimalalle kuntoilemaan 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  6000  
 
 Kuvaus: 
Suora yhteiskuljetus kyliltä Sveitsin uimalalle kerran kuussa.  
    

Ehdotus: Leikkipaikka Hyvinkäänkylään 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Hyvinkäänkylä on ainoa kaupunginosa, jossa ei ole lapsille minkäänlaista leikkipaikkaa. Ei päiväkodin 
pihojakaan. Voisiko Nikinharjun hiekkakentän reunalle tai muuhun mahdolliseen paikkaan saada edes 
keinun tai pari?  
    

Ehdotus: Leikkivälineitä isommille lapsille 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Ehdotan lasten leikkipuistoon tai useampaan leikkivälineiden lisäämistä isommille lapsille.  
    

Ehdotus: Martin ns. torialueen piristys 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Martin koulun ja kaupan välissä on ns torialue. Alue on melko ruma. Saisiko siihen piristystä?  
    

Ehdotus: Martin ulkokuntosalilaitteet 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  20000  
 
 Kuvaus: 



 

Martin urheilupuistoon ulkokuntosali  
    

Ehdotus: Nuotiopaikkoja Paavola / Lentokenttä 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  4000  
 
 Kuvaus: 
Nuotiopaikkoja kaupungin läheisyyteen, esimerkiksi Paavolaan tai Lentokentän läheisyyteen. Siellä ulkoilijat 
ym, perheet, kaveri- ja ystäväpiirit voisi grillailla makkaroita ym. lämmitellä ja kokoontua.  
    

Ehdotus: Perheiden höntsäjumppa lauantait 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  4000  
 
 Kuvaus: 
Koulun jumppasalissa erilaisia liikuntapisteitä: palloja, keiloja, mattoja, renkaita tms.  
    

Ehdotus: Perheiden yöleiri Vanhalla Villatehtaalla 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  4000  
 
 Kuvaus: 
Ideana on kesällä toteutettava hyvinkääläisten perheiden mahdollisuus yöpyä Vanhan Villatehtaan 
tehdastiloissa.  
    

Ehdotus: Pitkospuut kuntopolulta Terveysmetsän itäpuolelle 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  6000  
 
 Kuvaus: 
Kuntopolulla Martin kodan lähellä on sisäänkäynti Terveysmetsään sen itäiseltä puolelta. Terveysmetsän 
reitille johtava polun pätkä on vetinen, juurakkoinen ja usein isojen vesilätäköiden alla.  Ehdotan, että myös 
Terveysmetsän tältä laidalta kulkeville annettaisiin mahdollisuus päästä reitille kuivin jaloin ja kiertämättä 
ensin koko puistoa turvallisen sisäänkäynnin löytämiseksi. Laitetaan siis pitkospuut tämän märän osuuden 
yli.  
    

Ehdotus: Pitkospuut Sveitsiin 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Vinttikoiraradan lähelle päätyvä polku, joka alkaa sieltä Hyyppärän vesialtaiden takaa, on erittäin mukava 
reitti kävellä ja ilmeisesti myös pyöräillä.  Polkuja kulkee ihanan suomaaston halki ja märempään aikaan se 



 

onkin varsin pehmeässä ja mutaisessa kunnossa. Märempään kohtaan olisi ihana saada vähän pitkospuita, 
että turha jännitys uppoamisesta ja mutaan juuttumisesta jäisi pois.  
    

Ehdotus: Puolimatkan puutarhan raivaus virkityskäyttöön 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Vuoden 2020 yhtenä ehdokkaana oli Puolimatkan luumutarhan kunnostaminen (Puolimatkan/Lehtosen 
puutarha).  Ehdotus ei mennyt lävitse, mutta nostan tämän uudelleen esiin. Ko puutarha kaipaa 
kunnostusta, jotta se saataisiin esiin Uudenmaankadun varteen sekä kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. 
Liian paljon Hyvinkäältä on jo tuhottu historiaa, joten tämä olisi hyvä kaivaa esiin. Monikaan ei edes ajattele 
tai tiedä, että ko alueella on ollut puutarha ja että paikkaa lähemmin tarkasteltaessa, sieltä löytyy hyvinkin 
puutarhan jäänteitä.  Tämä alue mainittuna Kotikaupunki tutuksi reitillä 4, mutta se on helposti 
sivuutettavissa näkymättömyyden takia Kunnostettuna tämä kohde palvelisi kaikkia ikäryhmiä ja nostaisi 
kohteen uudelle sille kuuluvalle tasolle.  
    

Ehdotus: Reittiopasteiden parantaminen Kytäjän ulkoilureiteillä 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  15000  
 
 Kuvaus: 
Kytäjän ulkoilureiteillä on hyvin puutteelliset reittiopasteet.   On riittämätöntä, että vain pysäköintialueella 
on kartta.   Reiteillä on paljon risteyksiä, joissa ei ole minkäänlaisia opasteita. Osa risteyskohdista tarkoittaa 
melko pienille poluille kääntymistä, nämä paikat menevät helposti ohi.   Se, että seuraa omaa reittiä 
kännykän karttasovelluksella tuo edes jonkinlaista turvaa kulkemiseen. Yksin en osaisi kulkea, vaikka esim. 
noin 5 kertaa olen saman reitin yrittänyt kulkea (Iso-Haiskarin reitti).   Tämänhetkiset opaspylväät antavat 
virheellistäkin tietoa, mihin reitit kulkevat.  
    

Ehdotus: Roskiksia Metsäkaltevaan 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  4000  
 
 Kuvaus: 
Metsäkaltevaan toivotaan kevyenliikenteen väylien sekä ns. lenkkipolkujen varteen roska-astioita mm. 
koirankakkapusseja varten. Näin ihmiset keräisivät paremmin lemmikkien jätöksiä ja ympäristö pysyisi 
muutenkin roskattomampana ja sitä kautta viihtyisämpänä ja houkuttelevampana.  
    

Ehdotus: Suojaa auringolta päiväkotien pihoille 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Päiväkotien pihoille katoksia, jotta pihoilla olisi myös varjoisia paikkoja. Kesällä lapset joutuvat suoraan 
paahteeseen jollei varjoisia paikkoja ole.  
    



 

Ehdotus: Sydäniskuri. 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Ehdotan, että kaupungin hallussa oleviin laitoksiin hommataan iskurit ja koulutetaan henkilökunta niiden 
käyttöön.  
    

Ehdotus: Ulkoilmaelokuvat 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  10000  
 
 Kuvaus: 
Kesällä voisi esittää muutamaan otteeseen maksuttomia ulkoilmaelokuvia. Genret ja ajankohdat voisi 
miettiä eri ikäryhmille sopiviksi.  
    

Ehdotus: Ulkokuntoilupaikka Mustanmännistön Kuusipuistoon 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  15000  
 
 Kuvaus: 
Mustanmännistön Kuusipuistoon tai sopivaan paikkaan lähistölle toivotaan ulkokuntoilupaikkaa. 
Kuusipuisto on kaunis ja rauhallinen puisto, joka voisi olla monipuolisemmassa käytössä. Kuntoilupaikalle 
toivotaan tasaista alustaa (esim. tekonurmi) ja crossfit-tyylisiä laitteita (esim. Lappset). Kuntoilupaikan ei 
tarvitse olla suuri, vaan parikin laitetta riittää.  
    

Ehdotus: Ulkokuntosali Metsäkaltevaan 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  15000  
 
 Kuvaus: 
Metsäkaltevan japanilaisen puutarhan/lammen läheisyydessä on jo nyt lasten/nuorten parkourpuisto ja sen 
vieressä yksittäinen ulkokuntosalilaite. Tähän paikkaan sopisi oivallisesti muutama lisälaite kaikkien 
keskeisten lihasryhmien huomioimiseksi.  
    

Ehdotus: Vanhuksille ohjelmaa 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Vuodeosastoille musiikkiesityksiä ja pullakahveja  
    

Ehdotus: Vesijumppa 
 



 

Vahvistettu kustannusarvio (€):  1500  
 
 Kuvaus: 
Ilmaista vesijumppaa uimalamaksun hinnalla  
    

Ehdotus: Viihtyisää hyötyä Martinkadun ja Seittemänmiehenkadun 

risteykseen 
 
Vahvistettu kustannusarvio (€):  5000  
 
 Kuvaus: 
Martinkadun ja Seittemänmiehenkadun risteys on melko laajan viherneliön keskellä.  Ehdotan, että 
risteyksen itä-/kaakkoispuolen kahdelle kulma-alueelle tehdään erikokoisista pienehköistä kivilohkareista ja 
hiekasta ilmettä antavat ja ympäristöä elävöittävät osiot.  Kopioidaan Suokatua ja Kankurin liikuntapuistoa 
yhdistävän polun varteen jo toteutettu ratkaisu - roskakoreja unohtamatta.  
    
 


